NYHED FOR FORÆLDRE—SKOLEÅRET 2019-20
SPEAKERS CORNER giver dig tre forskellige muligheder for, at du sammen med andre forældre,
bestyrelse og skolens daglige ledelse kan være med til at udvikle den bedste skole for dine børn.
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EFTERÅRETS TEMA: SÅDAN RUSTER VI VORE BØRN TIL LIVET
SPEAKERS CORNER - LYT
ONSDAG DEN 14. AUGUST KL. 8.35-10.00
Ekspert Sofie Münsters bud på en bedre skole.
Du får korte nyheder fra skoleledelsen og et spændende oplæg. Du er hurtigt afsted
igen. Vi spørger om dine tanker om temaet senere - du svarer elektronisk, når du
kan.
MANDAG DEN 6. JANUAR KL. 9.00-9.30 kommer et nyt oplæg og nyt emne.

SPEAKERS CORNER - SKRIV
SEPTEMBER 2019 og JANUAR 2020
Til tasterne når det passer dig. Et spørgeskema bliver sendt ud via Forældreintra.
Temaet har du måske allerede hørt om til Speakers Corner LYT, men det er ikke en
forudsætning for at kunne svare.

SPEAKERS CORNER - TAL
TORSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 17.00-19.00 og
TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR KL. 17.00-19.00.
Sid ned, lyt og tal. Et highlight af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.
Vi taler om, hvad vi helt konkret, kan arbejde videre med.

Vores skole bliver bedst, når du som forældre er med til at udvikle den.
Alle temaer kan ikke være lige relevante for alle, men din deltagelse er vigtig;
Vi har brug for dig, dine tanker, drømme og erfaringer!
Vi ses til SPEAKERS CORNER !

SOFIE MÜNSTER
Sofie Münster har igennem en årrække har arbejdet med børn og unges udvikling. Hun
er forfatter til de to bestsellere ”Klog er noget, man øver sig på” og ”Kærlighed er ikke
nok”. Hun er fast tilknyttet ekspert på TV2’s Go’ Morgen Danmark og blev desuden i
2018 udpeget som formand for Børne- og Socialministeriets nye opdragelsespanel.
Hun er stifter og leder af magasinet Nordic Parenting. Oprindeligt er hun uddannet
kandidat i statskundskab og er desuden i gang med sin anden akademiske uddannelse
ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

SÅDAN RUSTER VI VORE BØRN TIL LIVET
Som forældre ønsker vi alle det bedste for vores børn. Vi drømmer om, at de har det
godt med sig selv og at de tør stå ved, hvem de er. Vi ønsker for dem, at de bliver i
stand til at stå fast på det de tror på og at vi får rustet dem til at skabe det liv, der er
det rigtige for dem – også selvom deres omgivelser rykker i dem og presser dem til at
gå på kompromis med sig selv.
Men det er ikke nemt, og denne form for indre styring er ikke noget, der kommer af
sig selv. Særligt ikke i en tid, hvor der i samfundet er enormt fokus på præstationer og
ydre anerkendelse.
Sofie Münsters foredrag viser, hvordan forældre ruster deres børn til livet – konkret
og anvendeligt. Foredraget bygger på den nyeste internationale forskning og er fyldt
med konkrete eksempler, som det er nemt for forældre at tage til sig i hverdagen, og
mange forældre vil opdage, at når børnene bliver stærke som mennesker, så bliver alt
omkring opdragelsen pludseligt meget lettere.
Forældre kan bl.a. blive klogere på, hvordan de kan:
• Udvikle stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og
lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem.
• Være tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en
måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og
selvreguleringsevne.
• Sige tingene, så børnene hører efter og tager det til sig uden, at man behøver
at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.
• Skabe rammer for børnenes leg, så hverken skærme eller forældres
bekymringer får lov til at gå ud over børnenes eget initiativ og udfoldelse.
• Udvikle nære relationer til børnene, så de opbygger mod til at fejle, prøve sig
frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

